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zeker weten

zeker weten is de nieuwsbrief van de onderlinge verzekeringsmaatschappij geesteren gelselaar

'Dienstverlening De Onderlinge is veel waard'

Discus Florijn
klaar voor de toekomst

Dierenspeciaalzaak

Egbert Florijn (rechts) en buitendienstmedewerker
Rob Haverland van de Onderlinge in de
dierenspeciaalzaak Discus Florijn in Eibergen.
Dierenspeciaalzaak Discus Florijn heeft

van 550 vierkante meter hebben we

is. Dan loop je geen onnodige risico’s.

een drukke tijd achter de rug. Het bedrijf

nu veel meer ruimte ter beschikking.”

De dienstverlening met veel service

van Egbert Florijn verhuisde vorig jaar

Daardoor is het mogelijk een zeer

en kennis van zaken is veel waard.”

naar een pand in het centrum van

uitgebreid assortiment te presenteren.

Naast het Discus Spaarsysteem kunnen

Eibergen. In mei van dit jaar werd de

Dat gebeurt in ruime opstellingen. “Daar

relaties van Onderlinge Geesteren

nieuwe winkel geopend door Martin

hoort bovendien een stuk beleving bij”,

Gelselaar eenmalig profiteren van

Gaus. “Er komt heel wat op je af bij zo’n

verklaart Florijn. Er is aan de voorzijde

een aantrekkelijke korting bij Discus

verhuizing. De Onderlinge zorgt op het

van het pand volop gratis parkeerruimte.

Florijn. Ze krijgen € 10,00 korting bij

gebied van de verzekeringen voor een

Aan de achterzijde kunnen klanten

een minimale besteding van € 50,00.

prima begeleiding. Het is prettig dat

grootverpakkingen inladen. In december

Om van deze actie gebruik te maken,

je daar in ieder geval geen omkijken

2011 start tevens de verkoop van tien

kunt u de tegoedbon downloaden en

naar hebt”, constateert Egbert Florijn.

prachtige appartementen die boven

printen via www.ovm.nl/discusflorijn <

de winkel gerealiseerd zullen worden.
Discus Florijn beschikt in het hart van

Informatie is te verkrijgen bij Teunissen

Eibergen over een moderne, ruime

Makelaars in Haarlo en/of Mensink

en sfeervolle winkel. Het eigentijdse

Berndes in Aalten. Voor het complete

gevelbeeld met veel glas zorgt voor

verzekeringspakket heeft Egbert Florijn

toegevoegde waarde. “We zijn klaar

vijf jaar geleden Onderlinge Verzekeringen

voor de toekomst. Hier kunnen we jaren

Geesteren Gelselaar in de arm genomen.

mee vooruit”, aldus de trotse eigenaar.

“Dat bevalt uitstekend. De Onderlinge

De dierenspeciaalzaak, een voorloper op

werkt met één aanspreekpunt, echt

gebied van innovaties, energiegebruik

ideaal. In ons geval is dat Rob Haverland.

en duurzaamheid, bevindt zich op een

Hij kent ons bedrijf, weet wat er speelt

toplocatie in het centrum. De winkel ging

en toont grote betrokkenheid.

er flink op vooruit ten opzichte van de

Het geeft een fijn gevoel als je

oude situatie. “Met een vloeroppervlakte

weet dat alles goed geregeld

Artist impression van het winkelcomplex met de
te realiseren appartementen
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zitmaaier
eigenlijk wel verzekerd?

Is uw

Volgens de wet is een zitmaaier een motor-

Denk ook aan verzekering bij diefstal!

berekend op basis van de catalogus-

rijtuig. Zoals u weet, is het verplicht om

De laatste tijd zijn er meerdere diefstallen

waarde en bedraagt € 6,74 per duizend

hiervoor een WA-verzekering af te sluiten

geweest van zitmaaiers. Daarom willen

euro verzekerd bedrag, de WA premie

als u ermee op de openbare weg komt of

we de diefstalverzekering van zitmaaiers

is € 46,20 per jaar. Deze premies zijn

op een terrein dat voor anderen toeganke-

nogmaals onder de aandacht brengen. Een

exclusief 9,7% assurantiebelasting. <

lijk is, zoals een oprit of eigen erf. Er zijn in

zitmaaier hoort namelijk niet bij de inboe-

dat geval twee opties:

del of inventaris. Geef het dus aan ons door
als u een zitmaaier heeft. Wij denken graag

• Kan de zitmaaier niet harder dan
10 km per uur? Dan wordt in de meeste

met u mee over een passende verzekering.
Bel ons gerust om een afspraak te maken.

gevallen de schade die door de zitmaaier
veroorzaakt wordt, vergoed door

Premie voor zitmaaierverzekering

de aansprakelijkheidsverzekering voor

Het is mogelijk om het casco risico van de

particulieren of voor het agrarisch bedrijf.

zitmaaier te verzekeren, waarbij diefstal-

• Kan de zitmaaier harder dan 10 km

schades ook meeverzekerd zijn. Ook wordt

per uur? In dat geval moet u een

hierbij dan het WA risico meegenomen.

aparte verzekering afsluiten.

De premie voor de cascoverzekering wordt

No-claimbeschermer:

beschermt uw
korting

Afschaffing

spaarloon: wat zijn
de gevolgen?

De spaarloonregeling wordt per

voortaan vanaf een andere bankrekening

1 januari 2012 afgeschaft. Dit betekent

moet regelen. Geef in dat geval het

dat u geen geld meer kunt inleggen

nieuwe bankrekeningnummer zo

op uw spaarloonrekening. Begin 2012

spoedig mogelijk aan ons door.

Een schade aan de auto zit in een

valt het saldo op uw spaarloonrekening

klein hoekje. Zeker nu de winter er

vrij. U mag het dan opnemen zonder

Bancaire lijfrente: een goed alternatief

weer aankomt. Door een (schuld)

met de fiscus af te hoeven rekenen.

Sinds een aantal jaren is het

schade kunt u echter wel terugvallen

Let op: hiervoor dient u zelf actie te

sluiten van een bancaire lijfrente

in uw no-claimkorting. Hiervoor

ondernemen richting de bank. Als u het

mogelijk. Hiermee spaart u op een

is er nu de no-claimbeschermer.

op de spaarloonrekening laat staan, vallen

geblokkeerde spaarrekening voor uw

Hiermee mag u één schade per

de jaartegoeden automatisch na 4 jaar

oudedagsvoorziening. Voordelen van

verzekeringsjaar claimen op uw

vrij. Daar hoeft u niets voor te doen.

een bancaire lijfrente zijn de lagere
kosten, meer transparantie en het

autoverzekering zonder dat dit ten
koste gaat van de door u opgebouwde

Betaling van uw lijfrente- of

feit dat het opgebouwde saldo bij

korting en zonder dat uw premie

kapitaalverzekering

overlijden voor uw erfgenamen is. Heeft

door deze schade stijgt. Indien er

Heeft u de premiebetaling van uw

u op dit moment nog een ‘traditionele’

meerdere schuldschades binnen één

lijfrente- of kapitaalverzekering via de

lijfrenteverzekering dan kan het

verzekeringsjaar worden geclaimd,

Spaarloon Rekening laten lopen, dan

interessant zijn deze om te zetten naar

valt u vanaf de tweede schuldschade

betekent de afschaffing van spaarloon

een bancaire lijfrente. Wij adviseren

terug alsof het de eerste schade is. <

dat u de betalingen voor uw lijfrente

u graag over de mogelijkheden. <
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2toDrive: 17-jarigen
doen rijervaring op
2toDrive is een experiment waarbij een

Halen zij het rijbewijs, dan mogen zij

17-jarige onder begeleiding van een coach

tot 18 jaar alleen onder begeleiding

rijervaring opdoet. Jongeren en beginnende

van een coach rijden. Deze coach moet

bestuurders zijn vaker betrokken bij

minimaal 27 jaar oud zijn en minimaal

ongelukken doordat zij minder rijervaring

5 jaar het rijbewijs hebben. Per coach

hebben. Dit experiment is op 1 november

kan er een begeleidingspas worden

2011 van start gegaan en wil jongeren

aangevraagd. De coach wordt door het

helpen om meer rijervaring op te doen,

RDW getoetst of hij voldoet aan de eisen.

zodat er minder ongelukken gebeuren.

Winterbanden:
waar zijn ze

verplicht?

Dekking autoverzekering
Begeleidingspas voor de coach

U hoeft bij de autoverzekeraar niet

De regelgeving rondom de

Jongeren kunnen vanaf 16 jaar theorie-

door te geven wanneer de auto wordt

winterbandenplicht is in heel Europa

examen doen. Vanaf 16,5 jaar is het

bestuurd door een 17-jarige met een

verschillend en verandert voortdurend.

mogelijk om praktijklessen te volgen en de

rijbewijs. Er is dekking wanneer de schade

In Duitsland zijn winterbanden bij

tussentijdse toets af te leggen. Vanaf 17 jaar

is veroorzaakt door een bestuurder met

winterse omstandigheden verplicht. In

mogen ze het praktijkexamen afleggen.

een geldig rijbewijs. Fijn om te weten! <

Frankrijk alleen als dit staat aangegeven
op een verkeersbord. Toch kunt u hier,
ook als er geen bord staat, de schuld
krijgen van een aanrijding. In Italië zijn
winterbanden ook verplicht als dat staat
aangegeven met een bord, maar in
een aantal regio’s geldt de verplichting
gedurende een bepaalde termijn

Schadeverzekering
In-/opzittenden:
meer waar voor uw geld

ook zonder bord. In Oostenrijk zijn
winterbanden verplicht in een bepaalde
periode van het jaar. De boetes voor
het rijden zonder winterbanden
variëren hier van € 35 tot € 5.000!
Kortom: het is verstandig, voordat
u op reis gaat, goed uit te zoeken
waar u wel of niet met winterbanden

Veel mensen hebben een ongevallen

of vervoerde zaken) of immateriële

moet rijden in Europa. De complete

inzittendenverzekering bij de

schade (bijvoorbeeld inkomstenderving,

regelgeving over verplichte

autoverzekering. Deze verzekering

vervoerskosten, medische kosten of

winterbanden en sneeuwkettingen in

keert uit bij schade, als er sprake is van

smartengeld). Deze verzekering gaat

Europese landen is te vinden op www.

overlijden en/of blijvende invaliditeit,

dus een stuk verder dan de ongevallen

ovm.nl/winterbanden. Overigens ook

ongeacht de schuldvraag. Er is dekking

inzittendenverzekering.

in Nederland is het verstandig om
met winterbanden te rijden! <

voor zowel de bestuurder als de
inzittenden. Maar als u meer waar

Voor de motor is er een Schadeverzekering

voor uw geld wilt, kiest u voor een

Opzittenden. Deze biedt dezelfde dekking

Schadeverzekering Inzittenden (SVI)!

als de Schadeverzekering Inzittenden.
Tevens biedt deze verzekering dekking

Uitgebreidere dekking

voor schade aan helm en kleding ongeacht

De Schadeverzekering Inzittenden

de schade oorzaak! Deze dekking biedt uw

vergoedt de werkelijk geleden schade

ongevallen opzittenden verzekering niet.

van de bestuurder en de inzittenden.
De schade kan bestaan uit materiële

Vraag vrijblijvend bij ons op wat de

schade (bijvoorbeeld aan kleding, bagage

mogelijkheden voor u zijn. <
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Voorkom vorstschade
met deze tips
De meteorologische voorspellingen liegen er niet om.
Er staat ons een barre winter te wachten. Door vorst

• Plaats geen huishoudapparaten (zoals wasmachines)
in ruimtes waar het kan vriezen.

kan ook schade ontstaan in uw huis. Om problemen
te voorkomen, hebben wij nuttige tips voor u:

Zijn uw leidingen toch bevroren? Dit kunt u eraan doen!
• Sluit het water af bij de hoofdkraan.

• Sluit ramen en deuren als u weggaat, zodat het niet kan
vriezen in de woning.

• Als u weet welke leiding bevroren is, verwarm deze dan
zachtjes. U kunt hiervoor een föhn gebruiken. Verwarm de

• Zorg dat de temperatuur van de woning nooit (ook ’s nachts
niet) daalt onder de 15°C, ook in ruimtes zoals een berging.
• Draai bij vorst alle radiatoren open, ook op zolder en in
de schuur.

leiding nooit met open vuur.
• Als slechts een deel is bevroren, begin dan met ontdooien
bij het tappunt. Werk vanaf daar richting de hoofdkraan.
• Heeft u de leiding ontdooid? Open dan voorzichtig de

• Ontlucht de radiatoren en laat de CV nakijken als deze
gebreken vertoont.

hoofdkraan. De kans dat er buizen zijn gesprongen is
namelijk groot.

• Laat (indien mogelijk) het water uit de leidingen lopen
voordat de vorst begint. Doe hetzelfde met tuinslangen.

• Is de leiding toch gebarsten? Wacht dan met ontdooien
tot de loodgieter er is om de leiding te repareren. <

Geen premieverhoging autoverzekering:

vraag een offerte aan!

In tegenstelling tot vele andere verzekeraars hoeft de SOM (de Samenwerkende Onderlinge verzekeringsmaatschappijen) per
januari 2012 geen premieverhoging door te voeren. Krijgt u bericht van uw huidige verzekeraar dat de premie of voorwaarden
worden gewijzigd, neem dan contact met ons op voor een offerte. Dat kan u flink wat geld besparen! <

Volg ons op Twitter
www.twitter.com/ovmverzekering

Onderlinge Verzekeringen Geesteren Gelselaar
Molenweg 4, 7274 AA Geesteren (Gld.)
Tel.: (0545) 483 483

Internet: www.ovm.nl
E-mail: info@ovm.nl

